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คำนำ 
 

คู�มือการให�บริการ นักเรียนและผู�ปกครองโรงเรียนบ�านห�วยต�มชัยยะวงศาอุปถัมภ& อำเภอลี้จังหวัด
ลำพูนเล�นนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประสานความเข�าใจของนักเรียนและผู�ปกครอง ในการที่จะได�ศึกษากฎระเบียบ 
ข�อบังคับตลอดจนแนวปฏิบัติของโรงเรียน นักเรียนจะได�นำไปปฏิบัติให�ถูกต�องและสามารถอยู�ร�วมกันอย�างมี
ความสุข ประสบความสำเร็จในการศึกษา ตลอดจนการเป6นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ ทั้งนี้
โรงเรียนหวังเป6นอย�างยิ่งว�า คู�มือการให�บริการนักเรียนและผู�ปกครองเล�มนี้ จะเกิดประโยชน&ต�อนักเรียน 
ผู�ปกครอง และผู�ท่ีเก่ียวข�องต�อไป 

 
 
        นายประทีป  ประทีปยุวพัฒน& 
      ผู�อำนวยการโรงเรียนบ�านห�วยต�มชัยยะวงศาอุปถัมภ& 
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ข�อมูลท่ัวไป 
 

โรงเรียนบ�านห�วยต�มชัยยะวงศาอุปถัมภ& ที่ตั้ง 9 หมู� 9 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2  โทรศัพท& 0-5397-9903 โทรสาร 0-5397-9902 e-
mail : banhuaytomschool@gmail.com  website  https://web.facebook.com/pages/โรงเรียนบ�าน
ห�วยต�มชัยยะวงศาอุปถัมภ& 

เนื้อที่ 97 ไร� 33 ตารางวา เขตพื้นที่บริการ  10 หมู�บ�าน  คือ หมู�ที่ 8,9,11,12,13,14,18,21,22,23 
ตำบลนาทราย  

โรงเรียนบ�านห�วยต�มชัยยะวงศาอุปถัมภ& เดิมมีชื่อว�า โรงเรียนบ�านห�วยต�ม ก�อต้ังเม่ือปZ พ.ศ.2521  โดย
พระครูพิพัฒนกิจจานุรักษ& (ครูบาชัยวงศา) ร�วมกับประชาชนในหมู�บ�านชาวเขาเผ�ากะเหรี่ยง ได�จัดหาที่ดิน
ก�อสร�างโรงเรียนบ�านห�วยต�ม มีพ้ืนท่ี  97 ไร�  33 ตารางวา  สังกัดองค&การบริหารส�วนจังหวัดลำพูน เป]ดทำการ
สอนระดับชั้นประถมศึกษาปZท่ี 1-4 

ต �อมาเม่ือปZ พ.ศ.2524  ทางราชการได �โอนย�ายโรงเร ียนบ�านห�วยต�ม  ให �สังก ัดสำนักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห�งชาติ  ให�บริการทางด�านจัดการศึกษาแก�ผู �เรียน ซึ่งเป6นชาวเขาเผ�า
กะเหรี่ยงท้ังหมด 

พ.ศ.2553 เปลี่ยนชื่อสถานศึกษา จาก โรงเรียนบ�านห�วยต�ม  เป6น โรงเรียนบ�านห�วยต�มชัยยะวงศา
อุปถัมภ&  
          ได�รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการไทยเข�มแข็ง 2555 (SP2) ก�อสร�างอาคารเรียน  แบบ สปช.
105/29  จำนวน 4 ห�องเรียน, ส�วม 4 ท่ีนั่ง  แบบ สพฐ. พร�อมท้ังได�มีการพัฒนาโรงเรียน  ต�อเติมอาคารเรียน
ชั้นล�างของอนุบาล 2 ห�อง, สร�างห�องครัว, ห�องสหกรณ&โรงเรียน  โรงจอดรถ  ถนนหน�าอาคารเฉลิมพระเกียรต์ิ  
พัฒนาและปรับปรุงซ�อมแซมอาคารต�างๆ ท่ีชำรุด 
          พ.ศ. 2555 ได�ทำสัญญาร�วมกับวิทยาลัยการอาชีพบ�านโฮ�ง (MOU) เพ่ือเป]ดห�องเรียนเคลื่อนท่ีวิทยาลัย
การอาชีพบบ�านโฮ�ง สาขาโรงเรียนบ�านห�วยต�มชัยยะวงศาอุปถัมภ&   เป]ดทำการสอนระดับ ปวช. ให�กับนักเรียน
ท่ีมีความสนใจศึกษาต�อในสายอาชีวะ 
          พ.ศ. 2559  นายประทีป  ประทีปยุวพัฒน& ดำรงตำแหน�งผู�อำนวยการโรงเรียนบ�านห�วยต�ม    ชัยยะ
วงศาอุปถัมภ& 
          ปjจจุบัน โรงเรียนบ�านห�วยต�มชัยยะวงศาอุปถัมภ& เป]ดทำการสอนตั้งแต�ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปZที่ 3  มีจำนวนบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 83 คน  และมีจำนวนนักเรียน
ท้ังสิ้น  1,563 คน (ข�อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2559) 
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ระเบียบวินัยและข�อบังคับของนักเรียน 
เพ่ือปลูกฝjงความเป6นระเบียบ และฝmกวินัยอันดีให�แก�นักเรียน โรงเรียนบ�านห�วยต�มชัยยะวงศาอุปถัมภ& 

จึงกำหนดระเบียบวินัยและข�อบังคับของโรงเรียน ดังนี้ 
ระเบียบนี้มีชื่อว�า ระเบียบปกครองนักเรียน พ.ศ.2562 ว�าด�วย สิทธิ หน�าที่ความรับผิดชอบตลอดจน

แนวปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนบ�านห�วยต�มชัยยะวงศาอุปถัมภ& 
1. นักเรียนต�องแต�งเครื่องแบบตามระเบียบของโรงเรียนหรือ แต�งเครื่องแบบลูกเสือ ให�เรียบร�อย ทุกประการ 
ท้ังภายในและภายนอกสถานท่ี 
2. ทรงผมนักเรียนชาย ตัดให�เรียบร�อย ตามระเบียบของกฎกระทรวง 
3. ทรงผมนักเรียนหญิง อนุญาตให� ไว�ยาว ตามกฎกระทรวง แต�ต�องผูก หรือ ถักเปZยและ ใช�โบว&สีดำหรือ สีน้ำ
เงินและก๊ิบปjกผมให�ใช�สีดำต�องไม�มีลวดลาย 
4. ไม�อนุญาตให�นำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด มาโรงเรียน และจะไม�รับผิดชอบต�อการสูญหาย 
 

ระเบียบว�าด�วยการมาโรงเรียน 
1. มาโรงเรียน ก�อนเวลา 7.30 น ถ�ามาหลังจากนี้ ถือว�ามาโรงเรียนสาย 
2. เม่ือได�ยินเสียงเพลง ให� นักเรียนช�วยกันทำ ความสะอาด ห�องเรียน และเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
3. เวลา 7.30 นคณะกรรมการสภานักเรียน จะลงพ้ืนท่ี ตรวจเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
4. เม่ือได�ยินเสียงเพลงมาร&ชของโรงเรียน เวลา 7.55 นาที ให�นักเรียนเตรียมตัวมาเข�าแถวเคารพธงชาติ 
5. เวลา 8.30 น นักเรียน จะเริ่มทำกันเรียน คาบท่ี 1 
6. นักเรียนทุกคน จะออกนอกบริเวณโรงเรียนไม�ได�เว�นแต� ได�รับอนุญาต จากครูประจำชั้นครูประจำวิชา และ
ฝoายกิจการนักเรียน ท้ังนี้เพ่ือความปลอดภัยของนักเรียน 
7. การลาออกนอกบริเวณโรงเรียนในชั่วโมง เรียนหรือลากลับบ�านก�อนเลิกเรียนไม�ว�าจะด�วยสาเหตุใดก็ตาม 
ทางโรงเรียนจะอนุญาตให�ออกนอกบริเวณโรงเรียน ต�อเม่ือ ได�รับอนุญาตจาก ครูประจำชั้นหรือครูเวร
ประจำวันอนุญาต 
7. นักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม�ถึง 80% จะไม�มีสิทธิ์เข�าสอบในรายวิชาท่ีขาดเรียนนั้นๆ 
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ระเบียบเรื่องการลาการขัดเรียนลากิจ 
นักเรียนจะต�องส�งใบลาตามแบบฟอร&มของโรงเรียนท่ีผู�ปกครองได�ลงชื่อรับรองการลาล�วงหน�า 1 วัน

ก�อนจะหยุดเรียน ในกรณีไม�สามารถส�งใบลาได�ทันทีในวันนั้นให�ผู�ปกครองแจ�งสาเหตุกับทางโทรศัพท&ต�อครู
ประจำชั้นหรือครูประจำวิชาทันที 
การลาป5วย 

เม่ือนักเรียนหายปoวยแล�วและกลับมาเรียนตามปกติต�องยื่นใบลาท่ีครูประจำชั้น ถ�านักเรียนขาดเรียน
โดยไม�แจ�งล�วงหน�าทางโรงเรียนจะส�งจดหมาย แจ�งไปยังผู�ปกครองให�ทราบในกรณีนักเรียนขาดเรียนโดยไม�
ทราบสาเหตุโรงเรียนวางหลักเกณฑ&ดังนี้ 

1. ขาดเรียน 3 วันติดต�อกัน ฝoายกิจการนักเรียนจะโทรศัพท&หรือมีจดหมายแจ�งไปยังผู�ปกครอง 
2. ขาดเรียน 5 วันติดต�อกัน จะแจ�งเตือนเป6นครั้งท่ี 2 โดยมีจดหมายเชิญผู�ปกครองมาพบ 
3. ขาดเรียน 7 วันติดต�อกันหากไม�สามารถแจ�งเหตุให�โรงเรียนทราบ ทางฝoายกิจการนักเรียนจะ

พิจารณาความผิด 
 

ระเบียบปฏิบัติในห�องเรียน 
1. นักเรียนไม�เล�นและคุยเสียงดังในห�องเรียน 
2. นักเรียนไม�ลุกเดินหรือย�ายท่ีนั่งโดยพละการ 
3. ไม�อนุญาตให�นักเรียนนำอาหารขนมหรือเครื่องด่ืมเข�ามารับประทานในห�องเรียน 
4. นักเรียนทุกคนต�องช�วยกันรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนและปฏิบัติหน�าท่ีเวรตามท่ีครูกำหนด 
5. อุปกรณ&โตsะเก�าอ้ีภายในห�องเรียน และบริเวณต�างๆของโรงเรียนถือเป6นสาธารณสมบัติท่ีมีค�านักเรียนต�อง
ช�วยกันรักษา 
6. นักเรียนไม�ขีดเขียนสิ่งใดๆลงบนกระดานดำและโตsะ หรือนั่งเล�นบนโตsะครู 
 

ระเบียบว�าด�วยเรื่องการขออนุญาตออกนอกห�องเรียนในเวลาเรียนปกติ 
1. ในกรณีฉุกเฉินครูประจำชั้นจะอนุญาตให�นักเรียนออกจากห�องเรียนได� 
2. ในกรณีเจ็บปoวย นักเรียนต�องขอใบอนุญาตจากครูประจำวิชาให�ครูประจำวิชาลงชื่อรับทราบหลังจาก
นักเรียนใช�บริการห�องพยาบาลแล�วครูพยาบาลจะลงชื่อรับรองให�นักเรียนนำมามอบให�ครูท่ีกำลังทำการสอน
เพ่ือขออนุญาตเข�าห�องเรียน 
3. เม่ือต�องการขออนุญาตไปพบครูในกรณีท่ีครูนัดหมายไว�เพ่ือทำกิจกรรมหรือธุระอย�างใดอย�างหนึ่งให�
นักเรียนขออนุญาตจากครูท่ีกำลังทำการสอนได�รับทราบ 
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ระเบียบว�าด�วยเรื่องการแสดงความเคารพและมารยาท 
1. เม่ือนักเรียนมาโรงเรียนและพบครูควรแสดงความเคารพโดยการหยุดยืนตรงไหว�หรือยืนตรงคำนับตาม
โอกาสท่ีเหมาะสมแล�วกล�าวคำว�า “สวัสดีครับ/ค�ะ” 
2. ในเวลาปกติเม่ือพบครูให�ใช�วิธีวธิียืนตรงแล�วคำนับตามโอกาสท่ีเหมาะสม 
3. เม่ือครูประจำวิชาเข�าทำการสอนในห�องเรียน เด็กนักเรียนทุกคนแสดงความเคารพโดยการยืนแล�วๆและ
กล�าวคำว�า “สวัสดีครับ/ค�ะ” โดยพร�อมเพียงกัน 
4. เม่ือครูสอนจบชั่วโมงก�อนท่ีครูจะออกจากห�องเรียนนักเรียนทุกคนต�องยืนทำความเคารพและกล�าวคำว�า 
“ขอบคุณครับ/ค�ะ” 
5. นักเรียนต�องไม�พูดคำหยาบคาย เช�น ล�อเลียนชื่อพ�อแม�ของเพ่ือนหรือใช�ถ�อยคำท่ีไม�เหมาะสมและพูดจาสบ
ประมาทผู�อ่ืนท้ังในโรงเรียนและท่ีสาธารณะ 
6. นักเรียนทุกระดับต�องให�ความเคารพนับถือให�เกียรติแก�ครูทุกคนในโรงเรียน 
7. นักเรียนทุกคนต�องรู�จักรักษากริยามารยาทคำพูดและการกระทำให�สุภาพเรียบร�อยท้ังภายในและภายนอก
โรงเรียน 
8. นักเรียนต�องมีความซ่ือสัตย&สุจริตไม�พูดปดไม�คดโกง 
9. นักเรียนต�องรักษาความสามัคคีในหมู�คณะรุ�นท่ีต�องปฏิบัติตนเป6นตัวอย�างท่ีดีแก�รุ�นน�อง 
10. นักเรียนต�องฝmกฝนตนเองให�เป6นคนตรงต�อเวลาเคารพและปฏิบัติตามนัดหมายต�างๆของโรงเรียนโดย
เคร�งครัด 
11. นักเรียนต�องมัธยัสถ& ไม�ใช�จ�ายสุรุ�ยสุร�ายฟุoมเฟvอยไม�นำเงินมาจำนวนมากไม�นำเครื่องประดับท่ีมีราคาแพง
มาโรงเรียนเพราะเป6นการไม�ปลอดภัยกับตัวนักเรียนหากสูญหายทางโรงเรียนจะไม�รับผิดชอบ 
12. นักเรียนต�องแต�งกายสะอาดเรียบร�อยและถูกต�องตามระเบียบการแต�งกายของโรงเรียนอย�างสม่ำเสมอ 
13. นักเรียนต�องส�งเสริมจิตสำนึกในค�านิยมท่ีถูกต�องรวมท้ังการมีระเบียบวินัย 
14. นักเรียนต�องส�งเสริมการทำความดีท้ังในด�านการเรียนความประพฤติและการทำประโยชน&เพ่ือส�วนรวม 
 

ระเบียบว�าด�วยการลงโทษ 
เม่ือนักเรียนฝoาฝvนหรือไม�ปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีทางโรงเรียนกำหนดไว� จะได�รับพิจารณาลงโทษตาม

ความผิดอย�างเหมาะสมโดยครูประจำชั้นและผู�อำนวยการตามข้ันตอนและความหนักเบาของความผิดดังนี้ 
  1. ว�ากล�าวตักเตือน 

2. บันทึกพฤติกรรม 
3. ทำทัณฑ&บน 
4. สั่งพักการเรียน (ควบคุมความประพฤติ) 
5. ให�ออก 
6. คัดชื่อออก 
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หมายเหตุ 
ข�อ 1-3 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ข�อ 1-6 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ระเบียบว�าด�วยการ

ลงโทษนักเรียนมี 2 สถาน คือ 
โทษสถานเบา เพ่ือพิจารณาโทษนักเรียนผู�กระทำผิดในกรณีต�อไปนี้ 

1. แต�งกายผิดระเบียบโรงเรียน 
2. ทรงผมผิดระเบียบยาวเกินกำหนดไว�ผมตามแฟชั่น 
3. มาโรงเรียนสายประจำ 
4. หนีการเข�าแถว 
5. ไม�รักษาระเบียบของการเข�าแถวการเดินแถว 
6. ปฏิบัติตนผิดระเบียบของการเรียนภายในห�องเรียน 
7. ปฏิบัติตนผิดระเบียบของการใช�สถานท่ีต�างๆของโรงเรียนเช�นโรงอาหารห�องสมุดฯลฯ 
8. ขาดความรับผิดชอบต�อสังคมเช�นท้ิงขยะทำให�สาธารณสมบัติของโรงเรียนเสียหายฯลฯ 
9. ไม�ทำการบ�านหรืองานท่ีได�รับมอบหมายเป6นประจำ 

โทษสถานหนัก เพ่ือพิจารณานักเรียนผู�ทำความผิดในกรณีต�อไปนี้ 
1. หนีเรียน เช�น ขาดเรียนบ�อยโดยไม�มีจดหมายแจ�งจากผู�ปกครอง หลบหนีออกจากนอกบริเวณ

โรงเรียน 
2. ลักขโมยหรือ ยักยอกทรัพย&ของผู�อ่ืน 
3. เสพยาเสพติด เช�น บุหรี่เหล�าและอ่ืนๆ 
4. ยาเสพติดชนิดร�ายแรง หรือมีไว�ในครอบครองเช�น ยาบ�า 
5. พกพาหรือซ�อนเร�นอาวุธวัตถุอันตราย 
6. จงใจหรือร�วมกันทำลายสาธารณสมบัติของโรงเรียน 
7. นำสิ่งของท่ีไม�เหมาะสมกับสภาพนักเรียนและอ่ืนๆมาโรงเรียนเช�น สื่อลามกอนาจารฯลฯ 
8. ทะเลาะวิวาท ชกต�อยกัน ทำร�ายร�างกายหรือข�มขู�ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
9. ม่ัวสุมแสดงพฤติกรรมไม�เหมาะสมกับสภาพนักเรียน ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
10. สัมมาคารวะแสดงกิริยาไม�สุภาพ มีพฤติกรรมก�าวร�าวหรือแสดงพฤติกรรมอ่ืนๆท่ีไม�เหมาะสมต�อ

ครู บุคลากรในโรงเรียนและผู�มีส�วนเก่ียวข�องอ่ืนๆ 
11. ประพฤติตนในทำนองชู�สาว 
 
 
 
 
 
 



~ 6 ~ 
 

แนวปฏิบัติท่ัวไป 
เพ่ือให�นักเรียนโรงเรียนบ�านห�วยต�มชัยยะวงศาอุปถัมภ&ทุกคน มีเกียรติ มีศักด์ิศรี มีบุคลิกท่ีสง�างาม มี

เอกลักษณ&เป6นของตนเอง สมกับเป6นนักเรียนขอให�ปฏิบัติดังนี้ 
1. เม่ือนักเรียนทุกคนสวมเครื่องแบบนักเรียนขอให�ระลึกถึงเกียรติภูมิของตนเองและโรงเรียน 
2. นักเรียนทุกคนต�องให�การช�วยเหลือและสนับสนุนให�ทุกคนปฏิบัติในสิ่งท่ีถูกต�องดีงาม 
3. นักเรียนทุกคนต�องแสดงความเคารพและให�เกียรติแก�ครูทุกคนของโรงเรียน 
4. เม่ืออยู�ภายนอกโรงเรียนถ�าแต�งเครื่องแบบนักเรียนต�องแต�งกายให�เรียบร�อยสุภาพเช�นเดียวกับอยู�ภายใน
โรงเรียน 
5. ขณะโดยสารรถโรงเรียนต�องรู�จักเอ้ือเฟvyอเผื่อแผ�ช�วยเหลือผู�ท่ีอ�อนแอกว�าไม�ทำเสียงดังหรือพูดจาไม�สุภาพ
หรือแสดงกิริยาไม�เหมาะสม 
6. หลังเลิกเรียนไม�ไปม่ัวสุมในสถานท่ีท่ีไม�เหมาะสมกับสภาพนักเรียน 
7. นักเรียนทุกคนต�องเป6นลูกท่ีดีของพ�อแม�เขารบและเทิดทูนท�านและเชื่อฟjงคำสั่งสอนให�สมกับท่ีท�านรักและ
ห�วงใย 
 

ส่ิงท่ีควรทำ ไม�ควรทำ กฎกติกามารยาท 
1. นักเรียนต�องแต�งกายให�สุภาพเรียบร�อยตรงตามระเบียบของโรงเรียนท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
2. การลาปoวยหรือลาโดยมีกิจธุระจำเป6นต�องมีใบลา พร�อมกับลงชื่อผู�ปกครองรับรองเป6นหลักฐานเพ่ือให�
ผู�ปกครองหรือให�ผู�ปกครองโทรศัพท&แจ�งทางโรงเรียนก�อนเวลา 8.00 น 
3. นักเรียนต�องเชื่อฟjงเคารพครูอาจารย&และผู�ใหญ�ท่ัวไป 
4. นักเรียนมีหน�าท่ีช�วยเหลือรักษาความสะอาดในห�องเรียนอาคารเรียนบริเวณโรงเรียนท้ังภายในและภายนอก 
5. นักเรียนต�องไม�ใช�วาจาหยาบคายต�อเพ่ือนนักเรียนหรือผู�อ่ืน 
6. นักเรียนไม�ยุ�งเก่ียวกับสิ่งเสพติดและการพนัน 
7. เม่ืออยู�ในแถวนักเรียนต�องรักษาระเบียบวินัยไม�คุยหรือเล�นกัน 
8. ขณะอยู�ในห�องเรียนนักเรียนต�องรักษาระเบียบของห�องโดยเคร�งครัดต้ังใจฟjงคำอบรมสั่งสอนของครูไม�คุย
หรือเล�นกัน 
9. นักเรียนต�องไม�ออกจากโรงเรียนก�อนเวลาท่ีกำหนด 
10. นักเรียนต�องรีบมาโรงเรียนและกลับบ�านไม�เกินเวลาท่ีกำหนด 
11. ห�ามนักเรียนไปม่ัวสุมในสถานเริงรมย&หรือแหล�งอบายมุข 
12. ห�ามนำสิ่งของท่ีมีราคาแพงเครื่องประดับต�างๆรวมท้ังอาวุธมาโรงเรียน 
13. เวลาอยู�นอกโรงเรียนนักเรียนต�องสำนึกเสมอว�าตนยังเป6นนักเรียนอยู�ไม�ว�าจะอยู�ในเครื่องแบบของโรงเรียน
หรือไม�ก็ตามนักเรียนต�องประพฤติตัวเรียบร�อยไม�ทำสิ่งใดท่ีจะนำมาซ่ึงความเสื่อมเสียแก�ชื่อเสียงของตนเอง 
ของวงศ&ตระกูล และของโรงเรียน 


